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ПРОТОКОЛ № 4 

 

От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 09.01.2018 г. от 14 часа. 

При списъчен състав от 27 члена на ФС присъстват 19. 

При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 17. 

Отсъстват: проф. Г. Михов, проф. И. Илиев, проф. Сл. Цанова, доц. Д. Тодоров, 

доц. С. Табаков, гл.ас. Л. Богданов, ас. В. Маноев. 

 

Дневен ред: 

1. Кадрови въпроси    

Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД 

2. Учебни въпроси      

Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД 

3. Разни  

С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно. 

 

Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

Председател: проф. А. Стойнова 

Членове:        доц. Г. Николов 

 ас. Ст. Денчев 

С явно гласуване предложението беше прието единодушно. 

 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна 

техника, беше предложено научно жури за конкурс за заемане на академична длъжност 

„Професор” по професионалното направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика /научна специалност Теория на електронните вериги и електронна 

схемотехника / към катедра „Електронна техника”, ФЕТТ:  

Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване. 



2 
 

  Протокол №4 / 09.01.2018 
 

Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ избира жури в състав:  

А. Вътрешни 

1. проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – ФЕТТ, кат. ЕТ с научна специалност 

„Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

Гласували:16, от тях ДА –16, НЕ – 0, БЕЛИ – 0    

2. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков – пенсионер - ТУ с научна специалност 

“Микроелектроника” от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика. 

Гласували:16, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 0    

3. проф. дтн инж. Камен Венциславов Фильов – пенсионер - ТУ с  научна 

специалност “Микроелектроника” от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували:16, от тях ДА –13, НЕ – 2, БЕЛИ – 1    

4. проф. д-р инж. Валери Марков Младенов – ФА, кат. ТЕ с научна специалност 

“Теоретична електротехника” от професионално направление 5.2 Електротехника, 

електроника и автоматика 

Гласували:16, от тях ДА –13, НЕ – 3, БЕЛИ – 0    

Резервен член: 

5.  проф. д-р инж. Елисавета Димитрова Гаджева – пенсионер - ТУ с научна 

специалност “Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано 

проектиране” от професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика  

Гласували:16, от тях ДА –15, НЕ – 0, БЕЛИ – 1    

 

Б. Външни 

1. 1. проф. д-р инж. Петко Костадинов Витанов – БАН с научна специалност 

„Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя ” от 

професионално направление 4.1. Физически науки 

Гласували:16, от тях ДА –14, НЕ – 2, БЕЛИ – 0    
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2. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров – ТУ-Габрово с научна 

специалност “Твърдотелна електроника” от професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика 

Гласували:16, от тях ДА –13, НЕ – 3, БЕЛИ – 0    

3. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов – пенсионер - ТУ с научна специалност 

“Теория на електронните вериги и електронна схемотехника” от професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували:16, от тях ДА –14, НЕ – 1, БЕЛИ – 1    

Резервен член: 

4. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров – пенсионер - ТУ с научна 

специалност “Теория на електронните вериги и електронна схемотехника” от 

професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика  

Гласували:16, от тях ДА –15, НЕ – 1, БЕЛИ – 0    

За председателстващ първото заседание на научното жури се предлага проф. дтн 

инж. Георги Славчев Михов.  

Гласували:16, от тях ДА –16, НЕ – 0, БЕЛИ – 0    

 

По точка втора от дневния ред: 

 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна 

техника, беше внесено предложение доц. д-р Боряна Пачеджиева да бъде избрана за  

рецензент на Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината  „Оптоелектронни 

и сензорни елементи” с автори доц. д-р Георги Николов и доц. д-р Тодор Джамийков.  

С явно гласуване предложението беше прието единодушно.  

 

По точка втора от дневния ред: 

 Деканът информира ФС относно: 

- промените в правилата за отпечатване на учебна литература; 

- първо място на ФЕТТ в направление  Електротехника, електроника и 

автоматика; 

- гласуване на хонорувани преподаватели на предстоящи ФС; 
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- провеждане на конференцията по електроника в София – на 18 и 

19.05.18, която ще бъде конференция на IEEE; 

 доц. П. Якимов внесе информация относно конференцията ЕТ – Созопол, която 

ще се състои на 13,14 и 15.09.18 и запозна ФС с текущи проблеми и въпроси за решаване. 

Изказаха се проф.А Стойнова и доц. М. Маринов. 

 

Декан на ФЕТТ: 

       /доц. д-р инж. Емил Манолов/ 

 

Протоколчик: 

       /доц. д-р инж. Йорданка Марчева/  

 


